
SKREVET AF PETER GOTTHARDT

ILLUSTRERET AF BJØRK MATIAS FRIIS

På nye eventyr 1: Troldruner



Knøs hjælper sin far og 

mor med at passe deres 

bondegård.

Katla er synsk. Hun kan se 

ting, der er skjult for andre.



Skravl er en svartalf. 

De andre svartalfer er 

altid på nakken af ham.

Stemmen i mørket tilhører 

et gådefuldt væsen, der 

skjuler sig for dagens lys.





Der er mørkt omkring hende. Mørkt og indelukket. 

Katla gætter på, at hun befi nder sig i en hule dybt 

under jorden. Men hun ved ikke, hvordan hun er 

havnet der.

 Jeg må ud herfra, tænker hun.

 Hun famler sig frem gennem hulen. Mørket er så 

tæt, at hun ikke kan se en hånd for sig. Men hun kan 

høre stemmer og listende skridt. De er alle vegne i 

hulen. Stemmerne hvisker og mumler, så hun ikke 

kan få fat i ordene.

 Hvor længe hun famler sig frem gennem hulen, 
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har hun ingen fornemmelse af. Pludselig er der 

noget, der bumper og skraber et sted i mørket. Det 

lyder, som om et kæmpestort væsen kryber hen over 

et stengulv.

 Hun standser op, stiv af skræk.

 Så hører hun en stemme. Den hvisker ikke. Den 

er dyb og grov og giver genlyd i den store hule.

 ”I tidernes morgen

 var jorden tom,

 der var ild og tåge,

 men intet andet.

 Som det var engang, 

 skal det blive igen.”

 Hun forstår ikke rigtig, hvad det betyder. Men 

den gådefulde stemme fylder hende med frygt.

I det samme vågnede Katla ved, at nogen klappede 

hende på skulderen. Det var Knøs, der stod ved 

hendes seng.
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 ”Skal du ikke op, din sovetryne?”

 Katla nikkede og satte sig langsomt op.

 ”Du er så bleg,” sagde Knøs bekymret. ”Er du 

syg?”

 ”Nej,” mumlede Katla. ”Jeg drømte bare. Noget 

væmmeligt. Men jeg vil ikke tænke mere på det.”
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 Kort efter sad de i køkkenet på den bondegård, 

hvor de boede. Bondekonen Åsa øste grød op til 

dem. Knøs var hendes søn. Katla havde ingen 

forældre. Nu boede hun hos Knøs og hans far og 

mor.

 Mens de spiste, blev Katla i bedre humør.

 Det betyder ikke noget med den stemme, sagde 

hun til sig selv. Det var jo bare en dum drøm.

 ”Det er rigtig blevet forår,” sagde Åsa. ”Så skal 

køerne ud på græs. Det må I to sørge for.”

 Da børnene havde spist, gik de over i stalden. 

Her stod gårdens køer og heste.

 En lille fyr var ved at hælde havre op til hestene. 

Han var ikke meget større end en kat. Hans hår og 

skæg strittede til alle sider, og han havde en rød hue 

på.

 Han var en gårdbo. Han passede på gården og 

dyrene, når alle andre sov. Som regel holdt han sig 

skjult for mennesker. Men han og Knøs var venner.
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 ”Du forkæler rigtig de heste,” sagde Knøs.

 ”Forkæler?” brummede gårdboen. ”Jeg er da 

nødt til at sørge for, at de har kræfter til at trække 

ploven.”

 Så drev børnene de tolv køer ud mod engen. 

Katla gik forrest og sang en lille vise for at lokke 
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dem med. Knøs gik bagest og svirpede dem i enden 

med en tynd kæp.

 Undervejs kom de forbi en mark, der var sået rug 

på. De grønne spirer var vokset op og strakte sig 

mod solen. Bonden Toke stod og så på dem. Knøs 

var hans søn.

 ”Har I set, hvor fl ot rugen står allerede?” sagde 

Toke.

 Katla nikkede.

 ”Så får vi en god høst, ikke?”

 ”Det tror jeg bestemt,” sagde Toke. ”Vi kommer 

ikke til at sulte til vinter.”

 Da køerne kom ud på engen, begyndte de straks 

at æde af det nye, saftige græs. Børnene havde nok 

at gøre med at passe på dem.


